skialpinizmus
Kežmarský štít patrí so
svojou výškou 2556 m
k najvyšším tatranským
vrcholom. Platne južnej steny
sú častým cieľom lezcov
a ponúkajú také skvosty,
akými sú legendárne
Pochylého platne, Tulák
po hviezdach či morálová
lahôdka Total Free Jazz.

Rasťo Peťo pri technicky náročnom
prechode z rampy do stredného žľabu.(mp)

text: Miro Peťofoto: Miro Peťo(mp), Rasťo Peťo(rp)
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everná strana masívu sa môže pýšiť najvyššou tatranskou stenou, ktorá ponúka
perfektné podmienky na zimné i letné
lezenie. No a na svoje si prídu aj extrémni lyžiari, pretože v masíve Kežmarských štítov nájdu hneď niekoľko pekných línií, kde sa môžu
dosýta vyšantiť na lyžiach. Snáď najznámejšou
z nich je Tatarkova cesta spadajúca JZ stenou
do kotla Cmitera a ďalej do Skalnatej doliny.
Históriu tejto cesty začal písať 8. mája 1988
legendárny tatranský horal Vlado Tatarka,
ktorý stihol počas svojho života polyžovať
vo Vysokých Tatrách množstvo extrémnych
prvozjazdov a niektoré doteraz nemajú opakovanie. Zjazd JZ steny Kežmarského štítu
patrí k jeho najvýznamnejším počinom v oblasti extrémneho lyžovania a ukazuje, aký cit
mal Vlado pre výber línií svojich extrémnych
projektov.
Jeden z prvých vážnych pokusov o opakovanie Tatarkovej cesty uskutočnili 21. 4. 2000
členovia Alkan klubu Mišovia Malák a Gerčák spolu s Karolom Jakešom a Tomášom Jezbergerom, ktorý sa chcel pokúsiť o prvý zjazd
tejto lajny na snowboarde. Po prekonaní horného žľabu však museli zjazd prerušiť kvôli
nepriaznivým podmienkam na rampe. Nasledoval výstup naspäť na vrchol Kežmaráka
a dramatický zostup, pri ktorom Karel odtrhol
v žľabe z Kežmarskej priehyby lavínu. Šťastena však vtedy stála pri ňom – lavína mu ušla
pod lyžami a on sa dokázal s vypätím všetkých
síl udržať v odtrhovom pásme. Kto pozná tento žľab, vie, že v prípade strhnutia lavínou by
bola šanca na prežitie mizivá...
Na prvé opakovanie Tatarkovej cesty si musel Kežmarák počkať takmer 15 rokov, kým
sa na zjazd nepodujal Bohuš Štofan. Ďalší
extrémny lyžiar, ktorý výrazne mútil snehy
tatranských skiextrémov nielen v praktickej
rovine, ale i v podobe publikačnej činnosti mapujúcej extrémne lyžovanie vo Vysokých Tatrách. Opakovanie Tatarkovej cesty
ohodnotil vo svojom sprievodcovi najvyšším
stupňom SO VI, 50-55°, veľmi exponované
a spomína naň nasledovne: „Ráno 24. 3. 2003
pred siedmou vyrážam s Tomášom Petríkom zo

Extrémne

a ešte extrémnejšie
História Tatarkovej cesty v JZ stene Kežmarského štítu

Skalnatej doliny žľabom do Huncovského sedla.
V polovici sa Tomáš pre silnejúce bolesti kolena
vracia späť. Ďalej pokračujem sám do Huncovského sedla a skalnatým hrebeňom na vrchol Kežmaráka. Počasie je ideálne, na oblohe plech a skoro
bezvetrie. Po chvíľke oddychu doťahujem lyžiarky
a pripínam k nim lyže. Sneh je ideálny (10 až
15 – centimetrová vrstva prachového snehu s tvrdým podkladom). Po niekoľkých oblúkoch žľab so
strmosťou 50° naberá na vážnosti. Po zlyžovaní
žľabovej časti odbočujem doprava (z pohľadu lyžiara) na rampu s perfektným prachovým snehom
a ňou do zúženia. Tu vypínam lyže a s mačkami
zliezam trojmetrový ľadík. Ďale 50 m snehovým
žliabkom nahor. Opäť pripínam lyže a traverzujem do žliabku z Kežmarskej štrbiny. Ním do
Cmitera a cez prah do Skalnatej doliny.“
Bohuš Štofan zopakoval cestu podobným
spôsobom ako Vlado Tatarka, avšak nevyriešeným problémom zostával kontinuálny
zjazd tejto nádhernej línie vrátane zoskoku z rampy do spodného žliabku a jeho narovnanie priamo do Cmitera (bez nutnosti

vyšliapať pešo a traverzovať do žľabu spadajúceho z Kežmarskej štrbiny). Pokus o narovnanie dala v máji 2005 trojica Rasťo Križan,
Mates Hulej a Katka Ovseníková: „Napriek
nepriaznivým snehovým podmienkam sa im podarilo kontinuálne prekonať delikátnym skokom
v exponovanom teréne úsek, o ktorom mali informácie, že sa zlieza. V závere zostupu sa Katke,
po tom, čo elegantne zliezla vytečený ľad, prelomil
pod nohami zmäknutý snehový most, po čom už
mohol nasledovať len pád cez 40-metrový skalný prah do Cmitera. Prejavila nadmernú dávku
duchaprítomnosti a koordinácie a sama dokázala zabrzdiť na strmých snehoch ešte pred ďalšími prahmi. Odniesli si to iba menšie odreniny,
stratená mačka a zlikvidované okuliare. Pôvodný plán o narovnanie cesty priamo do Cmitera
museli pre nedostatok snehu korigovať a pridŕžať
sa pôvodnej trasy. Mates a Rasťo zostúpili na lyžiach na vzdialenosť 20 metrov k snehom Cmitera, kde im zostup prehradil pás skál. I keď neradi,
museli na jeho prekonanie použiť lano. Ironicky
to bolo v mieste, kde sa Rasťo Križan musel pred

Na záver krátke interview o dojmoch z Tatarkovej cesty direkt s mladším z dvojice Peťovcov – Rasťom Peťom:
Mnohí ťa možno ešte nepoznajú, takže
na začiatok by si o sebe mohol niečo
stručne povedať a vysvetliť, ako a kedy
si sa dostal k extrémnemu lyžovaniu.

Mám 25 rokov a pracujem ako zdravotnícky
záchranár v posádke RZP. Prvýkrát som stál
na lyžiach ako 3-ročný, keď som ešte nevedel ani poriadne chodiť. Učil ma otec a neskôr som sa zdokonaľoval v lyžovaní sám. Vo
voľnom teréne som začal lyžovať ako 8-ročný
a od desiatich ma viac a viac lákal práve tento
terén. K prvým náročnejším zjazdom som sa
dostal ako 17-ročný. Od vtedy ma táto droga
pevne drží a nepustí.
Približne kedy ti v hlave začala vŕtať Tatarkova
cesta a čo ťa motivovalo, aby si ju zlyžoval?

Túto líniu som prvýkrát videl naživo z Lomničáka v zime 2008 a odvtedy som mal červíka
v hlave. Predovšetkým je to nádherná línia,
či už rôznorodosťou samotného zjazdu, alebo
scenériou okolitých stien.

Čo sa ti zdalo pri lyžovaní tejto línie najťažšie? Pred čím si mal najväčší rešpekt?

Určite najťažšie na tejto ceste je správne vystihnutie snehových podmienok tak, aby sa táto
cesta dala kontinuálne a bezpečne zlyžovať.
Párkrát sme tam v minulosti boli na obhliadke, no vždy tam bol problém, či už s množstvom snehu, alebo s jeho kvalitou. No tohto
roku dva týždne pred samotným zjazdom, keď
som si z Lomničáka obzeral snehovú mizériu
horných partií Tatier, mi ihneď padla do oka
práve Tatarkova cesta, ktorá bola prekvapujúco veľmi dobre vysnežená. Už bolo len treba
trpezlivo striehnuť na ďalší vývoj podmienok
a určiť deň a hodinu KEDY. Pri samotnom
lyžovaní som mal najväčšie obavy zo splazov
z mokrého snehu v Cmiteri, pretože bolo dosť
teplo a sneh bol miestami trochu prehnitý.
Aké si mal pocity po úspešnom
zlyžovaní na Skalnaté pleso?

Moje pocity? Hmm. Boli zmiešané. Bol som
šťastný a zároveň skleslý. Jednak som si splnil
jeden z mojich snov, jednak nás čakala ešte ceprami preplnená zjazdovka a výšlap na Brnčalku
(ďalší deň sme ešte išli lyžovať na Kolový štít).
Keby si mal porovnať Tatarkovu cestu
direkt s inými extrémnymi zjazdmi vo
Vysokých Tatrách, ktoré si zlyžoval, kam
by si ju z hľadiska náročnosti zaradil?

Miro Peťo v hornom zľabe Tatarkovej cesty.(rp)

Ťažká, no ani nie tak kvôli technickej náročnosti, ako skôr z hľadiska „naplánovania“ zjazdu. Čo sa týka technickej náročnosti, v ceste boli tri ťažšie, no krátke miesta: Prechod
z rampy do spodného žľabu, vyústenie spodného žľabu do Cmitera a prah Cmitera, ktorý
bol už dosť vytopený. Technicky náročnejšia
sa mi zdala, napríklad Západná Volia štrbina cez Gronskeho lávku k Czarnemu stawu,
S stena Štrbského štítu, Diablov žľab a zopár
ďalších. Čo sa týka expozície Tatarkovej cesty, v Tatrách som absolvoval viacero zjazdov,
ktoré boli exponovanejšie (napr. Medené lávky
z Lomničáka, Gronskeho lávka, Zadná Bašta). Doteraz si v Tatrách celkovo asi najviac
cením zjazd S steny Štrbského štítu a zjazd
Gronskeho lávky.
Zlyžovaním napriamenia Tatarkovej cesty si
si určite splnil jeden zo svojich snov v oblasti
extrémneho lyžovania vo Vysokých Tatrách.
Môžeš prezradiť niektoré z tvojich ďalších
vysnívaných tatranských skiextrémov?

Môj vysnívaný tatranský skiextrém je kontinuálne zlyžovať (resp. zostúpiť) rampou východnej steny Ľadového štítu a nezabiť sa
pritom . Bude to extrémne exponované
a technicky náročné. Vo Vysokých Tatrách
mám ešte aj ďalšie vysnívané línie, ale táto je
pre mňa asi najväčším magnetom.

Díky za rozhovor.
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mesiacom počas výstupu a prvého pokusu s Robom
Karkuszom otočiť v tom čase naopak pre nadmerné množstvo nestabilného snehu.“
O tri roky neskôr (máj 2008) sa o narovnanie Tatarkovej cesty pokúsil mladý Lukáš Michaľák, ktorý – na rozdiel od predchádzajúcich skupín – vystúpil na Kežmarský štít sám
zo severnej strany žľabom spadajúcim z Vyšnej Kežmarskej štrbiny. Vďaka májovej nádielke nového prachového snehu mal na druhej strane masívu v hornej časti Tatarkovej
cesty podmienky veľmi dobré – miestami po
kolená stabilného prašanu. Nižšie však nového snehu postupne ubúdalo a k slovu sa začala
dostávať tvrdá spodná vrstva. Lukáš sa v takých podmienkach triezvo rozhodol neskákať
spodnú časť rampy a zjazd dokončil (podobne
ako Štofan) zlezením tohto náročného úseku
na mačkách a prejdením do vedľajšieho žľabu.
Prvý kontinuálny zjazd celej línie JZ steny
Kežmarského štítu (vrátane napriamujúceho
žliabku do Cmitera a spodného prahu Cmitera) sa podarilo urobiť až bratom Mirovi a Rasťovi Peťovcom 17. marca 2012. Na Kežmarský
štít vystúpili trasou následného zjazdu, aby si
detailne obzreli aktuálne snehové podmienky. Výstup im potvrdil teoretické predpoklady. A tak samotné lyžovanie v perfektne
vystihnutých podmienkach bolo už len čerešničkou na torte a odmenou za náročné niekoľkotýždňové sledovanie steny, ktoré zjazdu
predchádzalo. Po necelých 24 rokoch sa tak
JZ stena Kežmarského štítu konečne dočkala
kontinuálneho zjazdu napriamenia Tatarkovej
cesty cez Cmiter do Skalnatej doliny.

Rasťo Peťo pri výstupe
Tatarkovou cestou.(mp)
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